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 رت... تيرعلارطلا_تلوأنت ادن لتتم
 ابد .. دال تحيي طاسبلا تبحر

 ةنورمإ طر( تيتاكة راحو خيا تلا ذفاص وعلار صياد
 ٍةالا لفرز تداوم عايز لامس اميل تنضأ

 «ىدناوقلا ذه... ثار اذه لص و ضتأوأر ٠ فوك قو طنا ضأرأ لم زل ناك
 بة ترآ ا فطخ نيله ريف وشل فس تاايسلاو نباتا
 روطلاو  اهدرد كا يصخشوبياسمو وحالات عافك ع يوكو« دعب معي تبل وطلا ؛اصأر تسلا
 .. داو تصضافاو طلاطل د تهب ردذ تسكير .. لسفر هسم فورد

 كراس طخاوم ترعب طرفك ل ّزأ إف .. فويل عاطل عضل ثا رع فيا” ةضقوم الولل سب ال
 اكرابلاوأاهنيماظظااردتسم ارم ..نوك رب ات لوكا ئيو بفياصلاب تبئكونا ليتل خ
 وعضو مسي نر رلا دوما بأ ابد “ قا اطاسينأ طخ »بشي طفرم طيذتسماو
 لاتبارش/ملسمإلا فر علتإو ٠ طلاسم تراب ماب ل طوضازم سكر . قنا
 ء تيرا قطن تقف دمذي ازا للاب لش عضو مد لد اك. تاك ياو طر ملا
 ف ممل يبق سد سيدو. دالاوسئ اذه داك ىرنتلافاداتعطت اكتر فوك تمير الن سكب
 ."داكعلا راصلاو و اكناو ءاطاو لاذلاو لادلاو ءاشناو ءاسناو ءابلا ”لشسم تعب الداير طن عرب ترك

 يوه ف يسفر لا بيضا لتناول اصيلدال للم تيكلا طخ ر حتت لم تشنأ أ نمو
 عاش اررصمد سوما اذوح ناكو  نفإ اذ اذأع يسمع بتلهافت ةزف بهاوم ت

 ذيك لاو. اعل تايركا شعل طخأ ل اذاضأف : مضل
 ىأ *قيلعتضنلاب" فوعبل ظأ م بيور صم تزفادقد . بيعذتلا فو ٠ تين

 كابر اا - بامر سكول ب تلا اهذا ضر . تيتو نشل رج طياضنأ
 لاتاداخ# ب لود تذغاو.. ىذا النط:تار يأت اكد وبتسكك كو ء طخ علا اذه
 راضمل ا: حيف قبسالرصت يص/ طاطازاكو ٠ ورعرتو##اطو ور لم تظفاف.تيرعلا#توركأ حي ايفل
 لصالاداننه تتياظ اني تتبجن « ميفد فيلم مجلي ينص ةفاس ان
 تصل كنا ل مابي, تزد اتساع هدددب قزتاىذلا كارم

 ماشعب
 فقورحلا قوف طاقن ٠

5 
 .. وغلا عهلسقاوأ لرصألل ]بنوا طاطنش/وأ قورم تود كر نير وطلال إ اضل خجاذإ

 فمضت اينامجال؟ت دل. تينامددتكنه فاي يقعتمو ميلا كراك شرد ميلكا وكي
 لفار كال تلع ا, تاك لما إو « كتاف تدرب« كلك تجول« نامدإلابىرذتو ء كسل
 وكيس ادلجيو فرو عتسي يكونا وح الاانا .. لا يقفل « لاكوتتعلو لاسر يأ
 ماتم اعتيالشافيبلا تاءاساو تافا ضيم اسي تاني فرب دار: تيف ذرقنا باين
 يراك تلك أذ . اههابترار الات اسيركي فير الا زغوان تاءادل ب
 .. بنورك ا! :#حألا يقي تعال زج . "اسر يصت كيعر سعر دايبامنك

 ٠ وع اعلا جيران .. ليككتل هعضج د تيا ناينبل يو مدل رك فيك الكت
 .كبسيلا طفلا ل ماَعاحم اردو . يرصيلا ناتضلا فاض لالا

 : مسنمورص ثيمد ناطر يع اشبع لئلا كارز انسان رر صر ةيسورمالف ألا رايد
 ماس رار تيد هات رصكدكا لي اذار جمد كدب لمؤشر قف جماد. كيلا
 ةنيمالراكتقرا ضن ذي فاز عيارثك إي رصيف ظضأريا هل لوألا يدل سئ سكر اد تناك
 . اف[ يلغو اصؤيشبو ؛يطيفولاو اشعل راو مسعنألا] طردت ينادووقي

 امهر فازاشعل عئاادمشفل كس ءرصعل نبل ةيرف تراتيل ال يبرر صارث كيا مد
 ميل كك مربي مالك... تووكزجنمل بلدا عزو سن انس ليس درتي
 قطعة ليضع االماريإو ارعريزلا فلسا رلؤعرسإ سير .: ايأ رككتول صان. متداشم

 هالو كيلا رجا تيفو د دكا ركن[ تلا الكسب د ضال اليككلا هذه منا ذإ لاو
 فروق ف ضل دمّضود١ داو محالشعد مرد سيسي الاب ماحب اطختسريزلا

 ارب تو ب باطلا ديما ع ببال ىيجتابر ادلب دق ايضيت لل يضل ا»
 مع رنتي الدخل هذ با نيبال نبا تريم قا فر تصلاظفأ
 اضتراو (نيوكتي رمش يسم زاك ابرد م ال ادق تبخير دأوح يطأ ىرأ إف« طغا اذع السم
 رمشادأو « تيا لامالادكل لب ليدل وودي تفند باو بدري راك أيدبت

 ال يبا نستفل يشي
 ضم ييينموللا ليسو ساو

 دال يسرا سر

- 8١١ 



 ماشيب
 طاقن ريغ نم فورح ٠

 لاه طل نأ لعرب در ىلكيرلا رانبلاو ى ارب ٍسوُكَل ةيِضَعل انه ضع نإ فاو
 عض هسياد طخلاريامم ىلع اظافم نوستألا عمرو انه .. عاسباو .ىلئارق

 « ىليكشتى امص ولت كانه ن إف اذإ أ فرد قباو . ىبشل ٍسرََل فرعا لعن
 كلذ مارام أههخالو بيرت ل فر رفا خوي سيات ف تادد اجت ضعب بههوتسي
 رصان عفوت امنع تش ىرلا ذ كح الك أش .. توكتدل ىلكيلا لارصإلا لكشلا سرس
 صف .جلإ .. فنأ لمصأو .. ف لمصأو .. يني مج .. (سرترريلا ) حام ىف لامملا

 كيورو اريف نراوتال عشلاو كرما ةوبق لفل يمت عم لانا تاسبل هزل ل شن
 ريف فيم, فلم بسنب ناسنإلال كشي ايدنع .. سقما نانغإ , لإ ف هزه ناو
 , حالم ا هزه دارو رمل مت تبل عدلا

 للتو . ارتب فدرجب فيس .. ليدوملا نانفلاعسي اكسملاب ف وواًئيمَتو
 ... طاَصتر يغرس اهيعوتس ارق نانفلا نولي كلذ نعد .ءابرجسو اسمن مور

 موو ىدرلإ سم نولي .. ىخأ ةرمسجبلا عيشي فرحا سيدي امم هنع تقاان ام اذاف
 . ليصألا نانغلل ريما امس كلوز بو, لقتل اذ ىلع يل ارش

 دالاس اعدم

 ماكتب

 ك0

 !..اهجلإ ىَمِبسِرَم ىزيسإلا ايلا مو

 نا اسم
 هيلع ىرنفم ثارت ٠

 لله توي زلا كل , هّيفافس قرت ,ميسامأ :نرتو . هعاشسوستو زل ناستزبامإ
 (ييرل اعف. لايففاد عورلا اينر ذ لاب اوم فيتو ىلوتسيل . ىلإ سب سارت
 .٠ دوبل عيا طيس هنع سيار لف (تبولاك ) اًيدآهداشإلا بص ..ةراما اع

 كوالا غل انه رع ىفو .. كرم ةهيونصم , عورلا رس ةيللاؤ مزدامظناد عاذافإ عيت
 نالوا سوقل فزلا نانولاو أر ومشلا صم دنت ع انصلاكت فلا ريبصأ
 مينامورلا ناو . ةيناشالا عاش عرئستزر ميما رس مرا ...اسود ةداع

 .. ةيناهور سن لي اكو  سسرلاونصرفلىزلا ظل كلزكو « ضانلا خةنالاك
 اس بيكر ديئال فلان ميلا ب هئرن نأ فؤرلا ا طور قارلال طع سد إو

 ف اللا يبي ىأ , شّقراوأمرلا اهانمسا طم كو - ةماد يفض طمادائيين
 دانه .. ةينومميسو ةماقلل متو , ءانيو ليكشتو قو لبايو وانحناد تامدد

 دع مخسانلاسسريثكئ رل ةدوقفمو لب : فام اخ كسر اممم هو
 ٠ كاسل باملاعلا ف نيلوئسلا يوب لعو ١ , ازفل انمؤي ىف هب نيلؤتسم لا نيناانفلا

 موللقيمل فد كلزكنألاماذإ.. ابي لع اذ بجي ةيسوق ةورت ضم اذه نإ
 . ريس م أ ها ىزلا تار اذهل بيضنو فلا .. ةبئاغانع تعبصأ ب و َةدَزلا
 ههرفأل ا دونفلاكّحتساهزإ هقل برعل ىارارمقلارسس ويعمل ىزلاو : ةربرعل ةيسوَعلا

 هلام ةرابع تحتي ل يبل «ينفلالحت ايفو ضني ام «لالاوهع
 تانابعر ادد ضراعملا هلم امتدمذ امامترتولهن بمن! !. كنانفو نرنخ
 ..ادؤرو ثم نأ وعر فد

 ؟.. ةفقزتلا ظلما ضوأ ؟ ميلا باعناما ؟ ٌقلَل ايو لف ؟لرارتطع فا
 .. ميم اًنذ هنم تلمج لاو ؟ مامقزلاب امصأ لسعر أ ؟ ممل تاعاتبإ ىكبمأ
 هقانهاايضعيوكيلمذ انو انس امازإف . برعلل اريل مس واو .١ ضي نأ داكي
 5 يبد افتيوأ متر البد سوانعب ماعإب ا داس هب انملاطت اكن اعط اًوشتو

 ..  ثاّتلل ةناي نود رجلا ريوجت لب

 وادا دعرل0 فرع تعبصاو لزوم ف ياي , للموظف منير الإ ىلا هقاوزتلا هداعإب ريغ دان هن
 هِدّتْفَت نأ لبق هوك أذ ..ءانُملاو ءافَملارب ةلابجص نعهيلإ ما أرمي ءءاقبلا رائي هنإ .. لاملاىلعّاكلا وا
 ا علا ع 0 ا ا ا



 ةماشب
 ةيبرعلا ةريدتسملا فورحلا .

 فيساعتل موي تار شما ةوفيدوولاة يسلك
 تك يف تسرد .. اصر ىف تبارك
 !..رورت تساومألا روزي السميط ىزلا داسيا
 :زياثلالاتفاكو « قر شلا تسحر ضو ا نيساك#
 ةامجألا هاإسع الإ ضل يدألظأ لف فُنَغ
 ةروُلا متو ءايحأل الكا تابزلا ترجي ارتلا انك نو
 اتمنا ىف ءاسيت كلت ..رطلا لوتس يجر للاضيأو
 دوترلا|ئه ف تيئاد ع غي كل دودت كلر نش نو
 نيب نيرا سالاشاالم اعل لاتحمل
 ىو فيل ديقو يكرم ة رسل راسم
 اماسي فل طرقراتلا ليل تضر وس

 ماسك يللاطخو ريما تيرعلاهاقزلا
 الحهيراطرأ يل ةدروح وطلب يقم ةدياجطوطترم
 ميتال ولاا فاتر لا دوك تن ا بخلع

 دابا يسارا

 مارشب
 خيشلا انديس باتك ٠

 خيل انيس بانك .. يراوموأ كلب هدد « بآلام يغ سالو بالا هن
 : ةنماقلا بهارم ا تينربأو . قباسلا لايجألا ةّلارع تنرفأ ىلإ ةيبخلاو ًءارتلا
 ةئيندل ةلاصؤلا هرعتفنو « ةيرزهو ةيئارد تامسوسوزلو : ةيقلْم و ةيترع
 ... كنوطلا املا بع ىضاملا ليطأ منيب بطش ازه ىف

 ... وأ كآرقل ظفحيل انرّيس باكل مخرب ىبع) ناك رشي يانصتمخابو
 تيب ع يياو رم هريصيلا ليرفحم عرللا ذ هركسي نأ بري ناك ظفي نأ لمتد
 ناك صام مس هل تآرقلاو . رتبي نأ عسي ل هإف (تدرطسي امد مقل و تون )

 !. امم هظفيو لقب ةرطفلإّئَدلارهاد . ورب يب) مىقيو يي ابر هل هبت
 فيولا طولا ةدهاطج رغد (رلولا يربك )احب نسى ةتبنإ تا انه سو

 ذ رمت لافطألا اهدّدريو ٌةدرملاب مع يم انياب بمايو , يابناد
 .. اربأ هتايه لاوط نايينلا اريلعو طسانو ةاازلا دامأ
 !. رضاها وبك د نع املا هز فيد ازهف ناك .. ةيتوص فرخغأو يبرم وص
 اريف بوممتسان ) اح ابطو ايتيسرق اهل, دبسال ةبجامصم بيتاتلكا تاكد
 تآرقلاب ةيببه) توص اهجتابن هرب دّذَي ( امال اًبامس مق الإ امس دو أوف
 ميلاد هدم (هيفّيرعت نأ نأ مويٍلوأ م اهوتتإ ىلع يتب رثجسل )

 ارطبأ قرص اينو .. ضببلا لوقيس الك ةّديربد فلختادو ةّيمعررل
 بفم ىف رئيأر نلكو بيلا لوهغد فرش ل نكيم و  ىضام ا فيشير نع
 كفّنرتلأرمب ىزلسإلا ائم اع ءرع َةسافلا َةَعيَمج امأ تردأو ءامجب تنعآو
 ورتمابو ليبسال هنأ تقيأد , عايضلاو ضاَنلا ىوارر الإ بفرعإ يذلا
 0 مهئلعلار ار ملكو رندا وامل هنس حرت ىلا عيل ارتب انك ىلإ عيجلا لإ
 كويس .. هتاف مرآلا تفرك للا
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 ارك درا زيدلطسب, لتبار يريم رسال ةاوقضا تك
 اريام يمال في اصا سكيت لق فر ويشسقو

 والحلا ا»ع : داو .. سا اندر أولي

 كل نسج لاسب
 ا رق ونا ةريصاق

 0117 . تماضر زينا الو (كاتلس) .. ماو يقيس ديوتتا عم وارتت
 لإ سب 4 قتيلا لورساو

 2 ك3
 دعت اغ .١ لات قا
 اسععشنو و ١ سو هؤانيأ

 ضي ارث ..براغ ار هربكو
 ظ06

 ءابدألاو ءارعشلا نم موقلا ةيلع نم نيزّربملا ىوهتسي ناك ىبرعلا طخلا ©

 ٍظح وذ الإ هاقلي الو , هبارحم ىف موقي الو هب ىلظخي ال نأكو نينانفلاو
 . ةيلاعلا ةيناحورلا تاردقلاو ةذفلا بهاوملا ىوذ نم ميظع

 ءاغوغلاو ةقوسلا ةنهم ال , ءارمألاو نيطالسلاو كولملا ةياوهأ ناك هنإ

 بنتك ىذلا ىدهز كب هّللا دبع ريبكلا طاطخلا ةصق خيراتلا ىوريو

 سانلا سمه عمس امدنع ةناتسآلا نم رصم ىلإ رف ىذلاو فيرشلا مرحلا
 نيطالسلا دحأ ناخ ديمحلا دبع ناطلسلا ىلع هقوفتب نوثدحتي

 ىشحخو  هاوه عيرص ناكو هقشعيو طخلا بتكي ناك ىذلا نيينامثعلا

 عيقيو ناطلسلا عماسم ىلإ هب مهباجعإ برستي نأ كلب هّللا دبع طاطخلا

 . هتوطس تحت

 تناك ىذلا ( كسيباارألا ) ةريسمو نفلا ةلفاق تأدب رصم نم انه نم

 تحت ةعقاو رصم تناك امنيح كلذ ناكو ؛ ىّلعلا حدقلا رلثتقو هيف رصمل
 اهلاسرإو ةينفلا تاراهملا عمجب ميلس ناطلسلا ماقو ىنامشعلا مكحلا رين

 نم نفلاب اوكسميل كلذو ( لوبناتسا ) ةينيطنطسقلا ىلإ ريبك دشح ىف
 . هروذج نم هعالتقاو هرداصم نم هماهلتساو هفارطأ

 دار اس



 ناتج اسهم و تيجولا تسب
 راسل فلا يحرز فاتفا تفاخر

 !.. تلاع اب ديك ربت وتيم

 ءانصا و .. نا يضا ذيعاو تاتو إن

 الاصل ةز يتلا نفلا تارا نر اشال ابالغ
 دالي

 توا



 لانوس تانيا ًذأدتيأ 7
 نتي نكرر و . نحس” اككا فسر : سنع
 0 انه .لض رايك م
 1 نم ىلع ا يتسم يسيل فو ريد ملكان

 هج اَفصُأ ا دام



 مرعصإا ا[ ةتن )خم شالا

 ب ١ا/-
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 طش ىف مف بيصت ال هنأ فرعأ تنك .. ىبرعلا طخلا نوبقو موه
 هس تنقولا ىف مهتكل .٠ يبرغلا
 تمت نم طاسبلا بحسب الأ نونيوب
 يتلا تاقباسملا كلت ليدي .. مهلجرأ
 مهداير ذاقنإل هزلي م رصلا ىف اق
 تايافالا هذهر قياسا هله نأ مقرا
 اله لسهف يسيرع ليونتب مست اهلك
 1 ؟ لول

 بيعت ىلع فرعتأل ثحر فيرطلا
 ىلاوراشأ ثيح ميكعنلا ةنخ ىف رضع
 بيت نأ نين « قرعأ ل لجر ىلإ
 ريبغ وه اهكرت نمدظسا ىذلا رقع
 16 ةيرصلا مكاسشلا ىدحإ نم طوطخت
 يلسح دع عدي طاطخ رصف ىف دوي: مه ثلقو , ىئاحول ثكرتا
 دنجوي .. ميهاربإ ديس عدي طاطتخو
 قوطاطخ رشم ىف

 مه 1... تقرصتاو
 مال ددسملا بدلا رايخأ ةلمم

 روسصلا ةلسجم ثيدسح ىف
 ميرو يملا

(« 

 سف كنتي« دادخا و نكلو
 .لوقي ىنرعلا طخاب يكونا ماستهالا
 ايناهل ىبرعلا فرسحلا اوحرط دق مهنأ
 ينرعلا طخ - كارتلا - مهي دعب ل مسل نعو ؛ ىنيالا وحاب نوبكيو

 يد نأ مرش ةقباسلا هذهو ٠
 اخس اه عقدت اهوق ةيطفنلا لودللا
 فرصللا اراشنتا كلذ ىف نأ نيمهوتم
 طاطخلا ىدل ايعرات نفل اذهب ييقحا ماسنغالا اللا فيجو . ينزع
 انئارت هفقماعأ ىف لسممي ىذلا ىرصللا
 .ةيفيلغوريملا ماي ىلإ دسمب ايلاخجو ايف

 ىسيرعلا فشلا ىرسصملا بشك نيبحو
 , نقلا عانبإلا نم ةحسم هيلع ىفضأ
 هيك ىذا فحمل اجار إف
 مسلي ال هسا دج يكونا طاطخا
 ةهلا اهنأل ةيرعلا ةدلا ىف تاقلولاب
 .هيدلف ىرصللا طاطخلا امأ , هيلع ةيبرغ
 ىلا قئاقدلاو تاديزجلا لكي ماملالا
 نفل اذهب طيغ

 طخلاب مامدهإلا ناف كلذ لك مغرو
 ادخل لوقي ء صم يف بي امك يأ

 .ةطبار وأ ةياقن م نألا ينحف -
 ماع لك ىف ماقيال لس , نطاطخللا
 .قارصلا تناك امك : طبخلل عوبسا
 .ضرعم ىقكي الو تايئللا ىف لمف
 لثك ةمرصلا اريوألا رادب ماقي دحاو
 يقيسوما تاجرهم شاه ىلع ماع
 ةيرعلا

 طوطملا نيسمت ةسردم نم تحرم -
 لوألا ىسسيترت اسكر ةسيكدللا
 ةيرلا ةنرعزفو طخلا ىف تصصقلو
 فير نيب دهشت ىف مولا يلوم نم
 ىف ىدشلوم اكو - ةرضحلاب رسم
 ينهو فسوب رم ىلع لطت ةقطنم
 يسرا نقلا ديت اهب دلو . از قطنم
 ىو اشاب لا دسيع نب ىو فسوي
 فسوب رجب اشيل فسوي ىمسو
 عبس ةرهاسقلا ىلإ كلذ دمي ثلظتاو
 لامج لجارلا سيلولا تلمازو .. لمألا
 رعالا ةيوثال ىف رصالا دبع
 اعلا ةيوئفلا ىلع تلصح نأ دعبو
 ايلا ةليمجلا نونقلا ةسردمم تقحتلا
 ءدا2 ماع نيفرطل لول تكو

 رادحلسلا ةسردمبًامردم تنبع

 لع ةيزتعت يذلا لمعلا وه اما«
 ؟نلا لوط

 تس ءاقيرشلا فحلا» تيتك دقن
 لك لف سما تفك ءنآلا يثنح تارما
 ضورفلا نم ءاضرف» يدؤا يثنا ةرم
 يا لب اهب ميقا لع بجوشي يذلا
 فرح لكو ةم لك يف ديمتق تدك
 فحصلا» ةباتك كاذب دقو هيتكا
 قيدملا ناب ينم اساسمل «قيرشلاأ
 ليج عيا ليج ةماطلا يف كلهتسا دق ةدوجولا
 راطا يف الاممأ تسراسم لف «

 نيف مأ ىرأ ةلدرلا هاج ىلع
 يقتل ارد ىلعأ هخمب رج د
 . شرعلا طيزفل صير مرق ام

 صقل
 مخ اندر لارج 4

 الا ةلسمم نحلل ثيدح ىف. 79 ددسعلا ميعارإ ديس: نا شل يب لم هيب كسلا نب 1905 لوي ةرل ليف دنمو نيملعللا يسارا نيطاسطخلا ْخ دماعم اضباو يوناو ةيدادحبا# بدلا راسيعأ ةلم ثيدسح ىف سيلفر ادم هنص صرخ دي
 274 ددعلا ةينيوكلا

 .لؤهاملا .. كَتقوريدتتو لالي هتيمغ ١»
 :اّتلا اند عمبمل تره انمرخ قوطي عتيذلا ن

 فاتك ىردأ ةلؤهالا ايما يملا | : نحت فرست دن ٠ ننديب .|_ تيسر بام دس اند قا بينت نأ مش نكحشوأ ىذلا ىلإ تسلق مسن ايلاعيإ ةسعبلا تقاَهَرلا فس ورمولا اذه تسمو نوزيكعلب 3 2 عر - ىقح بصتا نأ دعب ةرعاقلاب
 مينا يسوم قشر : ضارقلا ءئاِسْرلا نس دولا ليصلا لع طول ترم ختان
 22ب7تبتت7ت7بتتبت_ببتتتتتتتتتتً فواكم ىلعرجسو ى درب عي و يفرعلا سرفر ناوي خيتلاد يتييؤلل هبججد

 تملا طخ سدنهم لوقي هلاسعأ لضفأ نمو ضرامللو ةياعنلا نرش ماع ايقرم تلمع مث «احلسلل ثاوسقلا ف و < انشثيح و اقع اهسأر

1 

 تنبح : هعرأ ىدكلو طخلا بكأ لا
 نمركف ادخل ةيبرلا فورم فظل
 | ةنوفميسم ةييكشت ةمرظنم ىف لاسملا
 ميو مق نم ب ل طخلا تقشعر

 يسيرا طقن نان اديب اذنكم
 لإ دج دانج دعم دمع سدنهللا
 رورسم ةيسانع# بذألا راصأ ل
 ةسردم ىف هحرل ىلع رق فصن

 زكر لاب ارئاف ةيكذملا طوطخملا نيس

 رقع ورم ايسانع ايو ٠ لوألا
 ةنولا ةرام هزوق ىلع تاوبس
 .ةقطلا نم نودنلاو مولا ماسوو
 طنخلا عم كلج ايادي نعو ؛ لوألا
 ةقم ىذللا نملا كلذ .٠ ىرملا
 ركل نانا لوقي

 ةاره عيرص ىسفت تنجو امل»
 طوسطخلا نيسمت ةسردع تقحتلا
 هين يردي ناسك موي, ةيكتلا
 لإ 6 تسح دسم و ناقالسلا
 ثسلطت ثيح « مهارإ ديسرر»
 امل« لاما نيوكتا » لوألا نع

 ةضاوقلاو سياقلا ينل دق ينال
35 
 ديلا بذأل رابعأ الف ثيدح ىف

 ىنلطو اسهتالم تاحقص نم ديدعلا مسرب تسقو لالا رادب مث ةموقاثا ابل ةسردع ةينثلا ةيزل اسردم مشث ٠ مويا رابعأ .ةنيرح نالعإلا مسكت لمع ©

 ثيوكلام مدكلا ةلودلا دعسم اهتمو دحاسملا نم ديدلا خلاب تسحر دلقو : ممركلل تآرقلا ةسياتكو هللا ثوبي مسعر وه ناسنتلا هب موقياست لضفأ نأ كلش نماام
 أ نق نصف نع اشو لامع مت ىه فحاشلل هذهو : لحاصم ةنس ةهاك عمم فرش رق طا اهنم» ىمرتا طولا ىف ينك عع نقف نضر دقو«.
 ميلا ويزيل مل ئف جوك مالعلا ةئزوب تيوكللا ىفو ةيدوعسلاب دهب لمعو . رفا وأ لإ راسو نانا ياي ىفو توي ىف قلع دقف رجالا طلاك هنإ

 قم دابا دمع تالا طاطا صب
 يمر "طيف لصألا السل فق تع نمو فضول نم لف ايهما تلاع راسب برق طفش مو رسال تاوسلا ىف يبرق طقم دقو
 رم ام نس ؟اسئا» رس هلع
 ليسو راطما» نع يف برق طق
 يم ير الة لع سوال نع
 مة

 ىف زامعإ
 , بقل ميرو دم دع عاط دق
 رسال انوش لا يالا رم ذو
 سلع لب همس طوغش را ساو
 كلاي ل دلو مل ارا اح ىف ردن ايف 3 لوسم ويف ده نما عمل
 يذلا وشب لاما مالو ف زنا
 لم نيالا كاكا لع نعم أ ال
 حتما ىنوفو يكفل كا يا تو
 ترم ل اس ويب ثاك .اددسم لول تان مهلا نا اذه الأ 39
 لوم ىلع برد لل طغا يف هموم
 لا تل. 110 مم هيل طولا يعصف موق لولو مم ىف يا ذولا يقرع لو ن6و راك العش قدي ىلع
 سيرك سو 156 مام يف هللا راع يلع لمع ادع لوقب اك قرمف
 لراس طاقم ةدقم رمق اسوا ىلع لرسم ةيالا يبو لل افظل رشوان يحسب قفا م
 تم عيبا برق ذه «ريرف دار فك م بف ف يلع لقيا لعلب لطاقم. يعسلا ف رهو اف راق
 دع عسر رو يشدو مزمل

 ةيبوكلا ءابنالا ةديرج
 روف) رياسماو
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